VYPLŇUJE PEDAGOG (VEDOUCÍ AKCE)

Pořádání akce ve školním roce…………………..

Název akce:
Termín:
Místo:
Zahájení akce:
Ukončení akce:
Předpokládaný návrat:

Vedoucí akce:
Pedagogický dozor:
Obsahová příprava akce:
Účastníci akce:
Zdravotník akce:












vedoucí exkurze prokazatelně poučí pedagogický dozor o jejich povinnostech v souvislosti
s průběhem kurzu a dodržováním BOZP při přepravě a během konání kurzu či exkurze; zápis o tom
bude proveden do zvláštní přílohy, která bude součástí dokumentace předložené řediteli školy
vedoucí kurzu/exkurze a pedagogický dozor se budou během kurzu řídit metodickým pokynem
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
zřizovaných MŠMT č.j.: 37 014/2005-25
vedoucí poznávacího kurzu či exkurze prokazatelně poučí žáky o BOZP během výjezdu. Pokyny
o BOZP ke konkrétnímu typu akce vypracuje vedoucí kurzu či exkurze. Zápis o poučení žáků bude
proveden do zvláštní přílohy (jmenný seznam s podpisy)
program kurzu či exkurze je zpracován jako zvláštní příloha a je součástí dokumentace předložené
řediteli školy
níže podepsaný stvrzuje svým podpisem, že byl seznámen s právy a povinnostmi, jejichž dodržování
je nutné k úspěšnému průběhu akce
každý úraz během akce je nutno řešit jako školní úraz a zapsat jej do knihy úrazů (nahlásit do školy)
všichni účastníci akce jsou povinni dodržovat školní řád

Schvaluje: …............................................
Ing. Martin Busta
ředitel školy SUPŠ sv. Anežky České

V Českém Krumlově dne …………………………

………………………………………………….
vedoucí akce

VYPLŇUJE PEDAGOG (VEDOUCÍ AKCE)
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VYPLŇUJÍ RODIČE

PÍSEMNÝ SOUHLAS RODIČŮ SE ZAŘAZENÍM DÍTĚTE
NA ŠKOLNÍ AKCI

Souhlasím s účastí mého syna (dcery) ………………………………………………………………………………
na školní …………………………….. za účelem prohloubení výuky ……………………………………………..
v rámci schváleného ŠVP, ve dnech konání: …………………..……
Dostal jsem informace o náplni této školní akce, předpokládané dopravě, ubytování a stravování.
Pedagog, který je pověřen hlavním dozorem: …………………………………………
Souhlasím s tím, aby přímý pedagogický dozor nad žáky vykonávali pedagogičtí pracovníci SUPŠ
svaté Anežky České v Českém Krumlově.
Jsem si vědom (a) toho, že na praxi nemůže být vyslán žák, jehož zdravotní stav by mohl být
tímto pobytem ohrožen nebo žák, který by mohl zdravotně ohrozit ostatní žáky.
Prohlašuji, že můj syn/dcera je zdravotně způsobilý zúčastnit se akce
Upozorňuji na zdravotní problémy mého dítěte (pokud existují), na které je třeba brát zvláštní
zřetel, viz dotazník pro zdravotníka akce.
Před odjezdem na praxi odevzdám ke kontrole:

průkaz zdravotní pojišťovny

léky, které dítě pravidelně užívá (uveďte zde jejich přehled a také způsob užívání)
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..

V ..................................................

dne ................................................

Podpis zákonného zástupce žáka: ……………………………………………
Podpis žáka: ………………………………………………..

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO RODIČE

AKCE / EXKURZE

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
jak bylo v předstihu ohlašováno, žáci …………... ročníku SUPŠ sv. Anežky České se v termínu
………………………. účastní akce ……………........................... Jedná se o odbornou výuku, které má za
účel především doplnění a prohloubení znalostí získaných v hodinách
………………………………………………………………..
Jde o nedílnou součást výuky odborných předmětů ………………………………. účast žáků je povinná.

Místo konání:
Zahájení kurzu:
Ukončení kurzu:
Stravování:
Ubytování:
Cena:
Vybavení:

Další informace:

VYPLŇUJÍ RODIČE

Dotazník
pro zdravotníka školních akcí SUPŠ sv. Anežky České
Vážení rodiče, (zákonní zástupci), žádáme Vás o vyplnění zdravotnického dotazníku, který je
podle zákona č. 258/2000 Sb, o ochraně veřejného zdraví součástí zdravotní dokumentace k akci:
………………………………., konané v …………………………….. pro studenta(-ku):
……..………………………………………………………, datum narození ……………………………………………………
adresa trvalého bydliště,…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….., telefon na rodiče, (zákonného zástupce) ………………………...
S poskytnutými informacemi bude nakládáno jako s interními a budou použité jen pro potřeby
zdravotníka akce. Dotazníky budou po skončení akce a uplynutí povinné doby jejich uchovávání
skartovány. V zájmu Vašich dětí vyplňte pokud možno veškeré údaje, aby v případě potřeby
mohlo být adekvátně postupováno. Děkujeme za pochopení.
Část A – naše syn (dcera) je k účasti na akci

zdravotně způsobilý(á) ano ⃝
ne ⃝

zdravotně způsobilý(á) s tímto omezením:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Část B – potvrzujeme, že syn (dcera)
a)
je očkovaný(á) podle stanovených norem (zaškrtněte druh očkování)
neštovice ⃝ , TBC ⃝, tetanus ⃝, žloutenka A ⃝, klíšťová encefalitida ⃝
b)
má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/ druh) ……………………………………………..
c) je astmatik ano ⃝ ne ⃝
d) je diabetik ano ⃝ ne ⃝
s nutností pravidelného aplikování inzulínu aplikátorem ano ⃝ ne ⃝
e) je alergický(á) na ……………………………………………………………….……………………………………..
f) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka) …………………………………………………………….......
g) prodělalo mononukleózu (kdy) ………….…………………………... , má dietu ano ⃝ ne ⃝
h) vyoperované slepé střevo ano ⃝ ne ⃝
i) prodělal(a) astmatický záchvat ano ⃝ ne ⃝
j) trpí léčenou epilepsií
ano ⃝ ne ⃝
k) vyjmenujte další choroby ………………………………………………………..…………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….......

V ……………………
………………………………. dne ……………………….

……………………………………………
podpis zákonného zástupce

VYPLŇUJE ŽÁK

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví

Školní akce …………………………………. vychází ze školního vzdělávacího programu, jedná se o akci
pořádanou školou v rámci výuky a účast žáků na ní je povinná.








žáci musí během celé doby konání akce respektovat pokyny pedagogů a školní řád
žáci jsou povinni bezvýhradně dodržovat dohodnuté časy, stanovený program a místa
setkání
v případě zjištění jakéhokoliv problému u sebe nebo svých spolužáků mají žáci za
povinnost takovou skutečnost bez prodlení nahlásit pedagogovi (např. jakýkoliv úraz,
zdravotní potíže, ztrátu osobních věcí, apod.)
individuální odpojování od skupiny bez souhlasu pedagoga není přípustné
žáci mají za povinnost pomáhat při organizaci programu
žáci nahlásí své telefonní číslo vedoucímu zájezdu ještě před odjezdem

Je výslovně zakázáno:
o konzumace jakýchkoliv omamných nebo návykových látek a kouření
o koupání bez přítomnosti a souhlasu pověřené osoby
o opuštění areálu bez svolení pedagoga
o rušit noční klid v ubytovacím zařízení (žáci musí dodržovat vnitřní ubytovací řád
zařízení, se kterým mají možnost se seznámit, viz příloha)








beru na vědomí organizační pokyny a program akce / kurzu
beru na vědomí, že na celý průběh akce ……………….. se vztahuje školní řád, přestože náplň
probíhá mimo budovy školy
byl(a) jsem poučen(a) o vnitřním řádu ubytovacího zařízení a protipožárních předpisech
byl(a) jsem poučen(a) o zásadách stravování během akce
byl(a)jsem poučen(a) o dodržování hygieny během akce
byl(a) jsem poučen(a) o zásadách bezpečné jízdy na kole*
byl(a) jsem poučen(a) o zásadách bezpečného koupání*

*nehodící údaje se vynechávají

V …….…………………………………. dne ……………………………
Jméno a příjmení žáka ………………………………………………
Podpis žáka: ………………………………………………………………

VYPLŇUJÍ PEDAGOGOVÉ

Akce / exkurze
……………………………………

Organizace denního programu

ČAS

ČINNOST

7.00
7.30 – 8.00
8.30
9.00 – 12.00
12.30 – 13.15
13.30
14.00 – 17.00
17.30 – 18.15
18.30 – 19.00
19.00 – 19.30
19.30 – 22.00
22.00

Popis programu
Popis programu
Popis programu
Popis programu
Popis programu
Popis programu
Popis programu
Popis programu
Popis programu
Popis programu
Popis programu
Popis programu

zodpovídá

VYPLŇUJÍ PEDAGOGOVÉ

NOČNÍ DOZOR NAD ŽÁKY
22.00–6.00 hodin
Datum

Pověřená osoba

Podpis

Záznamy problémů

Určení nočního dozoru a povinnosti dozírajícího









noční dozor nad žáky je časově vymezen 22.00–6.00 hodinou
dozírající je ubytován ve stejném místě jako žáci
dozírající podpisem stvrzuje noční službu, přehled osob konajících noční dozory nad žáky
je zvláštní přílohou
kontrola nočního klidu se provádí opakovaně a dle aktuální potřeby
žáci jsou seznámeni s ubytovacím řádem daného zařízení
žáci jsou seznámeni s případným postihem za rušení nočního klidu nebo porušování
ubytovacího řádu
o případných incidentech se provádí zápis
zápis se předkládá vedení školy jako součást závěrečné zprávy z akce

VYPLŇUJÍ PEDAGOGOVÉ před akcí

Poučení pedagogického dozoru o BOZP

Název akce:
Termín:
Místo:
Organizátor akce:
Pedagogický dozor:
Zdravotník akce:



poučení pedagogického dozoru o povinnostech v souvislosti s průběhem sportovního kurzu
a dodržováním pravidel BOZP a protipožárních pravidel při přepravě a během konání této
akce



seznámení s metodickým pokynem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků
a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT č. j.: 37 014/2005-25



seznámení pedagogického dozoru s organizačním řádem (školní výlety). Organizační řád
školních výletů SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově.

podpisy

jméno a příjmení pedagoga

…………………………………………..

……………………………………..

…………………………………………..

………………………………………

…………………………………………..

………………………………………

…………………………………………..

………………………………………

PŘIKLÁDÁ VEDOUCÍ AKCE JAKO SOUČÁST DOKUMENTACE (před akcí)

Rekreační řád / ubytovací řád zařízení
Zde přiložen ubytovací řád zařízení. Povinná příloha.

